
Medicijngebruik en medische handelingen    
 
 
Doel: 
Het volgens de regels handelen bij het toedienen van medicijnen en/ of doen van medische 
handelingen 
 
Verantwoordelijke: 
Pedagogisch medewerker 
 
Werkwijze: 
Bij SKZ mag een pedagogisch medewerker geen verpleegkundige handelingen verrichten. Dit is 
wettelijk voorbehouden aan bevoegde beroepsbeoefenaars in de Wet op de Beroepen in de 
Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Medicijnen toedienen is volgens de wet BIG een eenvoudige 
medische handeling en mag alleen verricht worden na schriftelijke toestemming van de ouder(s)/ 
verzorger. Als  het kind gebruik moet maken van medicijnen op dokters recept vragen wij het 
volgende: 
1. De ouder(s)/ verzorger geeft, voor aanvang van de kinderopvang,  toestemming voor het 

toedienen van het medicijn middels het invullen en ondertekenen van het formulier 
overeenkomst toediening medicijnen. 

2. Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van het kind, en compleet met doosje en 
bijsluiter aan ons afgeleverd worden. Ook kijken we naar de datum en toedienfrequentie.  

3. Medicijnen moeten bewaard worden op de daarvoor bestemde plek (d.w.z. of in de koelkast of in 
een afgesloten kast), buiten het bereik van kinderen.  

4. Verantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft altijd bij de ouder(s)/ verzorger liggen. Ook 
achten wij de ouder(s)/ verzorger verantwoordelijk voor het juist achterlaten van de goede 
telefoonnummers. 

Personeel van SKZ kan slechts de volgende medicijnen toedienen, na ondertekening van 
medicatieformulier: neus-, oog-, en oordruppels, antibiotica/penicilline, oogpleisters, hoestdrankjes 
en pufapparaten.  

Wij geven de kinderen geen paracetamol en zetpillen of overige zelfhulpmiddelen. Alleen op dokters 
recept worden zetpillen, in noodgevallen, toegediend (bijv. in geval van koortsstuip).  

Ook voor homeopathische middelen verzoeken wij de ouder(s)/ verzorger een medicatieformulier in 
te vullen.  

In alle gevallen waarin het beleid niet voorziet en in twijfelgevallen wordt besloten en gehandeld in 
overleg met een MT-lid 

Als een pedagogisch medewerker  medicijnen toedient aan kinderen zonder schriftelijke 
toestemming van de ouder(s)/ verzorger, kan zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de 
eventuele gevolgen.  
 
Daar waar mogelijk wordt het medicijn toegediend door de ouder(s)/ verzorger. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor een medicijn dat 2x per dag en niet tijdsgebonden gegeven moet worden. In dat 
geval kunnen ouder(s)/ verzorger zelf het medicijn toedienen. 
 
 
   
 
 


